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Y-tunnukseton kevytyrittäjyys ei sovi luvanvaraiselle sosiaali- 
ja terveysalalle 

  

Tehyyn on tullut yhteydenottoja liittyen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen 
toimimisesta y-tunnuksettomana kevytyrittäjänä. Y-tunnukseton kevytyrittäjyys ei 
sovi luvanvaraiselle sosiaali- ja terveysalalle. Y-tunnuksettomana kevytyrittäjänä 
voi toimia muilla toimialoilla, jotka eivät ole luvanvaraisia.  

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden tuottaminen on joko 
luvanvaraista tai ilmoituksenvaraista toimintaa. Toimintaan vaaditaan y-tunnus, 
jotta palveluntuottamista voidaan valvoa. Terveyspalvelua valvoo joko 
aluehallintovirasto tai Valvira. Sosiaalipalveluja valvoo joko kunta, 
aluehallintovirasto tai Valvira.  

 

Mikä on y-tunnukseton kevytyrittäjä? 
Y-tunnukseton (eli ilman yritystunnusta toimiva) kevytyrittäjä laskuttaa 
tekemänsä työn laskutuspalvelun kautta. Henkilö toimii itsenäisesti, hankkii omat 
asiakkaansa, määrittelee työnsä hinnan sekä päättää milloin työt tekee. 
Laskutuspalvelu hoitaa erillisellä palvelumaksulla mm. laskujen lähettämisen ja 
maksuvalvonnan, lakisääteiset maksut ja ilmoitukset sekä tilittää henkilölle 
kaikkien kulujen jälkeen jäävän osuuden.   

Tehy ohjeistaa, että tehyläiset toimivat joko itsenäisinä ammatinharjoittajina tai 
yrittäjinä sosiaali- ja terveysalalla, hankkivat Y-tunnuksen ja hakevat tarvittavat 
luvat/ilmoitukset toiminnalle. 
https://www.ytj.fi/index/y-tunnus.html  

Selvitä kuitenkin ensin, onko kyse työsuhteesta. Osa yrityksistä on hakenut 
hoitajia esim. rokotustehtäviin ja edellyttänyt toimimaan kevytyrittäjänä ilman 
y-tunnusta. Näissä tapauksissa näyttää olevan tosiasiallisesti kyse työsuhteesta. 
Arviointi tehdään tapauskohtaisesti työsuhteen tunnusmerkkien valossa (sopimus, 
työn tekeminen toiselle, henkilökohtaisesti, vastiketta vastaan, toisen johdon ja 
valvonnan alaisena) ja viime kädessä tehdään kokonaisarviointi. Myöskään 
sopimuksen nimeämisellä muuksi kuin työsopimukseksi (esim. 
toimeksiantosopimus) ei ole merkitystä, jos kyse on tosiasiallisesti työsuhteesta. 
Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä Tehyn edunvalvontaan. 
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Yksityinen terveyspalvelu 
Jos terveyspalvelua tuotetaan toiminimellä, tehdään ilmoitus tuotettavasta 
palvelusta. 
Jos terveyspalvelua tuotetaan yhtiömuodossa (esim. Oy ja Ky), osuuskunnan tai 
säätiön kautta tai palkataan muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä 
toimintaan, tulee hakea yksityisen terveydenhuollon lupaa toiminnalle. Yksityistä 
terveyspalvelua tuottavan ammattioikeudet pitää löytyä terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden keskusrekisteristä eli Terhikistä ja palveluntuottajan tulee 
kuulua myös ennakkoperintärekisteriin.  
https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/luvat-ilmoitukset-ja-hakemukset/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/yksityiset-terveydenhuollon-palvelut  

Yksityinen sosiaalipalvelu  
Yksityisiä, ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja tuottava tekee hakemuksen ja 
muita sosiaalipalveluja tuottavat tekevät ilmoituksen. Yksityisen sosiaalipalvelujen 
tuottajan täytyy olla yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien 
valtakunnallisessa rekisterissä, Valverissa, jotta voi tuottaa sosiaalipalveluja.  
https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/luvat-ilmoitukset-ja-hakemukset/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/yksityiset-sosiaalipalvelut  

 

Tehy tarjoaa tukea, turvaa ja vakuutuksia myös sosiaali- ja terveysalan yrittäjille 
Tehy tarjoaa tehyläisille, Tehyn edustamilla aloilla toimiville yrittäjille monenlaisia 
etuja. Tehy on ottanut yrittäjille erilaisia vakuutuksia (potilasvakuutus itsenäisesti 
toimiville terveydenhuollon ammattihenkilöille, vastuuvakuutus, Kelan vaatima 
tapaturmavakuutus kuntoutettaville ja työllistävän yrittäjän vastuu- ja 
oikeusturvavakuutus). Lisäksi Tehyn oikeusapu auttaa itsenäisiä, ei työllistäviä 
ammatinharjoittajia mahdollisissa riita- ja rikosasioissa.  

Tehyn vakuutukset eivät ole voimassa toimittaessa y-tunnuksettomana 
kevytyrittäjänä Tehyn edustamilla aloilla.  

Tehyläiset ammatinharjoittajat ja yrittäjät tai yrittäjyyttä harkitsevat saavat 
maksutonta neuvonta- ja konsultaatiopalvelua yritystoimintaan liittyen 
esimerkiksi yrityksen perustamiseen, vero-oikeuteen, yrittäjien sosiaaliturvaan, 
hankintalainsäädäntöön tai yhtiöoikeuteen. 

Mikäli toimit Tehyn edustamalla alalla yrittäjänä, muista ilmoittaa yrittäjyystiedot 
omiin tietoihisi Tehyn asiointipalvelun kautta.  

 

Kysy sähköisen asiointipalvelun kautta  
Mikäli sinulla on kysyttävää voit olla yhteydessä Tehyyn sähköisen asiointipalvelun 
kautta. Edunvalvonnan päivystys palvelee maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin  
klo 9 – 15 numerossa (09) 5422 7100. 
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